
III. 

O DŮV ODNĚ NÍ  
A. OBECNÁ ČÁST 

 
1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů  
V návaznosti na změnu právní úpravy přestupků je zapotřebí novelizovat i vyhlášku 
č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie 
používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů, aby 
vzor čestného prohlášení obsažený v příloze č. 1 této vyhlášky, který obsahuje odkaz na již 
neplatný právní předpis (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích), byl v souladu se současnou 
platnou právní úpravou.  
 
2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Předložený návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 
činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a upravuje danou 
problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 49 tohoto zákona, 
podle kterého mj. stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou vzor formuláře žádosti 
o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech. Navrhované změny jsou přitom 
změnami ryze formálními (oprava formálních nedostatků stávajícího čestného prohlášení 
a jeho aktualizace) a netýkají se obsahové náplně formuláře.    
Právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní 
zásady práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují. Mezinárodní smlouvy danou 
problematiku neupravují. Formuláře a jejich náležitosti neupravuje žádný předpis Evropské 
unie. 
 
3) Zhodnocení platného právního stavu 
Dne 1. 8. 2013 vstoupila v účinnost vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory 
formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech 
poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů.  
Součástí této vyhlášky je i příloha č. 1, která obsahuje vzor formuláře žádosti o poskytnutí 
peněžité pomoci v přeshraničních případech. V závěru tohoto formuláře pak je čestné 
prohlášení žadatele, v jehož textu je odkaz na dnes již neplatný § 21 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. S ohledem na tuto skutečnost je nutné tento odkaz nahradit 
aktuálním odkazem na ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, a tím zajistit soulad s platnou právní úpravou. 
 
4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 
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Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty. Návrh nebude mít žádný dopad na podnikatelské prostředí České republiky. 
Dále nebude mít návrh žádné sociální dopady, a to ani na specifické skupiny obyvatel. Návrh 
nevyvolává žádné dopady ani na oblast životního prostředí.  
 
5) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry  
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní 
úprava není rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon). 
Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá dopad na rovnost mužů a žen 
a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno 
z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 
 
6) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Předložený návrh se přímo nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů a v této oblasti 
stávající úpravu nikterak nemění, tudíž se dopady na problematiku ochrany soukromí 
a osobních údajů nepředpokládají.  
 
7) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 
 
8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
S navrhovanou úpravou nejsou spojeny žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  
 
9) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Předsedkyně Legislativní rady vlády udělila dne 4. listopadu 2019, čj. 36021/2019-UVCR, 
v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády výjimku z povinnosti provést k tomuto 
návrhu vyhlášky hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K čl. I 
Ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na které se odkazuje 
v čestném prohlášení, které je součástí formuláře žádosti o poskytnutí peněžité pomoci 
v přeshraničních případech, bylo ke dni 1. 7. 2017 zrušeno, a je proto zapotřebí tento odkaz 
nahradit aktuálním odkazem [na ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích]. Nedochází k žádné obsahové změně.   
Zároveň dochází k opravě formálních nedostatků tohoto čestného prohlášení. 
 
K čl. II 
Datum nabytí účinnosti se navrhuje v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. 
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